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Bilag C3: Forslag fra hovedbestyrelsen om brug af kønsneutrale 1 

tituleringer af politisk valgte i Jordemoderforeningen 2 

 3 

Forslaget ordlyd 4 

Jordemoderforeningens love ændres, så den siddende formand/næstformand/ 5 

kredsformand selv kan vælge mellem brug af titlerne formand, forkvinde, eller forperson. 6 

Foreningens formandskab ændrer navn til forretningsudvalget. 7 

 8 

Forslagsstiller 9 

Hovedbestyrelsen 10 

 11 

Motivation 12 

Hovedbestyrelsen ønsker at gøre politisk valgtes titler kønsneutrale, så foreningen 13 

tilpasser sig omverdenens forventninger og praksis. Flere andre fagforeninger er i gang 14 

med samme ændring. Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at foreningens love ændres, så 15 

formand ændres til ’forperson’, som efter eget valg kan kalde sig forkvinde, formand eller 16 

forperson’. Ændringen vil gælde både formand, næstformand og kredsformænd. 17 

Når titulering for formand og næstformand ændres til forperson, giver det ikke længere 18 

mening at bevare begrebet ’formandskab’. Hovedbestyrelsen indstiller derfor, at 19 

Jordemoderforeningen fremover benytter ordet ’forretningsudvalg’, som benyttes af mange 20 

andre faglige organisationer.  21 

 22 

Vedtægtsmæssige konsekvenser 23 

De vedtægtsmæssige konsekvenser fremgår nedenfor 24 
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 25 

Økonomiske konsekvenser, herunder forslag til finansiering 26 

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser 27 

 28 

Øvrige konsekvenser, fx politiske eller prioriteringsmæssige 29 

Forslaget har ingen øvrige konsekvenser 30 

 31 

Ikrafttrædelse  32 

Forslaget træder i kraft lige efter kongressen 33 

 34 

Hovedbestyrelsens indstilling 35 

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til kongressens vedtagelse 36 

 37 

Vedtægtsændringer 38 

Ny tekst 39 

Fjernet tekst 40 

Nuværende formulering Forslag til ny formulering 

§ 7. KONTINGENT  

§ 7, stk. 4. Jordemoderforeningens 

formandskab kan, hvis det tiltrædes af 

den pågældende kredsformand, tilstå 

kontingentfrihed eller 

kontingentnedsættelse, når særlige 

forhold taler derfor. 

§ 7, stk. 4. Jordemoderforeningens 

formandskab forretningsudvalg kan, hvis det 

tiltrædes af den pågældende kredsformand 

kredsforperson, tilstå kontingentfrihed eller 

kontingentnedsættelse, når særlige forhold 

taler derfor. 
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§ 8. KREDSE  

§ 8, stk. 7. Hovedbestyrelsen kan give 

dispensation for kredstilhørsforholdet 

efter indstilling fra en kredsbestyrelse 

eller formandskabet. 

§ 8, stk. 7. Hovedbestyrelsen kan give 

dispensation for kredstilhørsforholdet efter 

indstilling fra en kredsbestyrelse eller 

formandskabet forretningsudvalget. 

§ 9. KREDSBESTYRELSENS 
SAMMENSÆTNING  

 

§ 9, stk. 2. Regionskredsbestyrelsen, 

udgøres af en formand, de i kredsen 

valgte tillidsrepræsentanter, samt 2 

yderligere kredsbestyrelsesmedlemmer 

valgt på generalforsamlingen i lige år i 

henhold til den gældende lokale 

kredsvedtægt.  

Regionskredsformanden vælges ved 

urafstemning i maj måned på ulige år af 

og blandt kredsforeningens aktive 

medlemmer, jf. § 21 stk. 4, dog er 

jordemoderstuderende ikke valgbare til 

regionskredsformandsposten.  

Regionskredsbestyrelsen konstituerer sig 

med næstformand, kasserer, sekretær, 

og fx klub, aktivitets og politisk 

ansvarlig på det første møde efter 

afholdelse af formandsvalg.  

I de 5 regionskredse er de 

jordemoderstuderende berettiget til 1 

plads i regionskredsbestyrelsen. Der 

vælges blandt de jordemoderstuderende 

en personlig suppleant for den i 

§ 9, stk. 2. Regionskredsbestyrelsen, 

udgøres af en regionskredsformanden 

forperson, de i kredsen valgte 

tillidsrepræsentanter, samt 2 yderligere 

kredsbestyrelsesmedlemmer valgt på 

generalforsamlingen i lige år i henhold til den 

gældende lokale kredsvedtægt.  

Regionskredsformanden 

Regionskredsforpersonen vælges ved 

urafstemning i maj måned på ulige år af og 

blandt kredsforeningens aktive medlemmer, 

jf. § 21 stk. 4, dog er jordemoderstuderende 

ikke valgbare til regionsformandsposten 

regionskredsforpersonsposten.  

Regionskredsbestyrelsen konstituerer sig 

med regionskredsnæstformand person, 

kasserer, sekretær, og fx klub, aktivitets og 

politisk ansvarlig på det første møde efter 

afholdelse af formandsvalg forpersonsvalg.  

I de 5 regionskredse er de 

jordemoderstuderende berettiget til 1 plads i 

regionskredsbestyrelsen. Der vælges blandt 

de jordemoderstuderende en personlig 
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regionskredsbestyrelsen siddende 

jordemoderstuderende. Valgene sker i 

forhold til den lokale kredsvedtægt.  

suppleant for den i regionskredsbestyrelsen 

siddende jordemoderstuderende. Valgene 

sker i forhold til den lokale kredsvedtægt. 

§ 11. KREDSBESTYRELSENS 
FORRETNINGSORDEN  

 

§ 11, stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes, 

når formanden finder det nødvendigt, 

eller to andre af 

bestyrelsesmedlemmerne, 1/3 af 

kredsforeningens aktive medlemmer eller 

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse 

forlanger det. I øvrigt gælder den til 

enhver tid af hovedbestyrelsen 

godkendte forretningsorden. 

§ 11, stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes, når 

formanden forpersonen finder det 

nødvendigt, eller to andre af 

bestyrelsesmedlemmerne, 1/3 af 

kredsforeningens aktive medlemmer eller 

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse 

forlanger det. I øvrigt gælder den til enhver 

tid af hovedbestyrelsen godkendte 

forretningsorden. 

§ 16. KONGRESSENS 
SAMMENSÆTNING 

 

§ 16, stk. 1. Kongressen består af 

kongresdelegerede, 

Jordemoderforeningens formandskab, 

urafstemningsvalgte 

hovedbestyrelsesmedlemmer samt den 

på kongressen valgte kritiske revisor, 

som alle har stemmeret på kongressen.  

  

Stk. 4. Kredsbestyrelserne udpeger 

blandt sine medlemmer af 

kredsbestyrelsen kongresdelegerede 

efter nedenstående regler, idet 

kredsformanden og de studerendes 

§ 16, stk. 1. Kongressen består af 

kongresdelegerede, Jordemoderforeningens 

formandskab forretningsudvalg, 

urafstemningsvalgte 

hovedbestyrelsesmedlemmer samt den på 

kongressen valgte kritiske revisor, som alle 

har stemmeret på kongressen.  

  

Stk. 4. Kredsbestyrelserne udpeger blandt 

sine medlemmer af kredsbestyrelsen 

kongresdelegerede efter nedenstående 

regler, idet kredsformanden 

kredsforpersonen og de studerendes 



  Jordemoderforeningens ordinære kongres den 16. november 2022 / side 5 
 

repræsentant i kredsbestyrelsen altid er 

kongresdelegerede. 

I kredse, der er berettiget til et større 

antal kongresdelegerede, end der er 

medlemmer i kredsbestyrelsen, vælges 

på den årlige generalforsamling det 

resterende antal kongresdelegerede. 

Hvis et kredsbestyrelsesmedlem 

udtræder af den regionale 

kredsbestyrelse, overtages den 

delegeredes plads på kongressen af det 

nye medlem af kredsbestyrelsen fra den 

pågældende arbejdsplads.  

repræsentant i kredsbestyrelsen altid er 

kongresdelegerede. 

I kredse, der er berettiget til et større antal 

kongresdelegerede, end der er medlemmer i 

kredsbestyrelsen, vælges på den årlige 

generalforsamling det resterende antal 

kongresdelegerede. 

Hvis et kredsbestyrelsesmedlem udtræder af 

den regionale kredsbestyrelse, overtages 

den delegeredes plads på kongressen af det 

nye medlem af kredsbestyrelsen fra den 

pågældende arbejdsplads. 

§ 17. HOVEDBESTYRELSEN   

§ 17, stk. 1. Hovedbestyrelsen består af 

Jordemoderforeningens formand, 

næstformand og formændene for de i § 8 

stk. 1 anførte kredse, samt to 

urafstemningsvalgte medlemmer, der 

repræsenterer medlemsgrupper, der ikke 

er omfattet af de regionale 

overenskomster. Såfremt der ikke 

opstiller kandidater fra disse 

medlemsgrupper, kan medlemmer ansat 

på regional overenskomst stille op til de 

to pladser. 

 

Stk. 2. Daglige suppleanter for de i 

hovedbestyrelsen siddende 

§ 17, stk. 1. Hovedbestyrelsen består af 

Jordemoderforeningens formand, 

næstformand og formændene forperson og 

næstforperson, af forpersonerne for de i § 8 

stk. 1 anførte kredse, samt to 

urafstemningsvalgte medlemmer, der 

repræsenterer medlemsgrupper, der ikke er 

omfattet af de regionale overenskomster. 

Såfremt der ikke opstiller kandidater fra disse 

medlemsgrupper, kan medlemmer ansat på 

regional overenskomst stille op til de to 

pladser. 

 

Stk. 2. Daglige suppleanter for de i 

hovedbestyrelsen siddende kredsformænd 
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kredsformænd er næstformændene i 

kredsbestyrelserne.  

 

Stk. 3. Såfremt et medlem af 

hovedbestyrelsen uden at meddele 

forfald udebliver fra 2 på hinanden 

følgende hovedbestyrelsesmøder, kan 

hovedbestyrelsen fratage medlemmet 

dets mandat ved at overdrage dette til 

suppleanten for resten af den 

pågældendes valgperiode, for så vidt det 

er en kredsformand. For øvrige 

medlemmer af hovedbestyrelsen sker 

nyvalg. 

kredsforpersoner er næstformand 

næstforpersonerne i kredsbestyrelserne.  

 

Stk. 3. Såfremt et medlem af 

hovedbestyrelsen uden at meddele forfald 

udebliver fra 2 på hinanden følgende 

hovedbestyrelsesmøder, kan 

hovedbestyrelsen fratage medlemmet dets 

mandat ved at overdrage dette til 

suppleanten for resten af den pågældendes 

valgperiode, for så vidt det er en 

kredsformand kredsforperson. For øvrige 

medlemmer af hovedbestyrelsen sker 

nyvalg. 

§ 18. HOVEDBESTYRELSENS 
OPGAVER 

 

§ 18, stk. 2. Hovedbestyrelsen kan ved 

underskrift af formanden, i dennes forfald 

næstformanden  i forening med 2 af og 

blandt hovedbestyrelsens øvrige 

medlemmer udpegede  forpligte 

Jordemoderforeningen i økonomiske 

anliggender. Ved salg, pantsætninger og 

andre dispositioner over fast ejendom, 

der tilhører Jordemoderforeningen, 

kræves der underskrift af yderligere 3 

medlemmer af hovedbestyrelsen. 

§ 18, stk. 2. Hovedbestyrelsen kan ved 

underskrift af formanden forpersonenen, i 

dennes forfald næstformanden 

næstforpersonen  i forening med 2 af og 

blandt hovedbestyrelsens øvrige medlemmer 

udpegede  forpligte Jordemoderforeningen i 

økonomiske anliggender. Ved salg, 

pantsætninger og andre dispositioner over 

fast ejendom, der tilhører 

Jordemoderforeningen, kræves der 

underskrift af yderligere 3 medlemmer af 

hovedbestyrelsen. 

§ 19.  FORMAND OG NÆSTFORMAND § 19.  FORMAND OG NÆSTFORMAND  
FORPERSON OG NÆSTFORPERSON 
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§ 19, stk. 1. Formanden, eller i 

formandens forfald næstformanden, 

tegner foreningen. 

  

Stk. 2. Tilsammen udgør formand og 

næstformand formandskabet, der under 

ansvar for den samlede hovedbestyrelse 

forestår foreningens ledelse. 

  

Stk. 3. Formand og næstformand fører i 

fællesskab eller hver for sig forhandlinger 

på Jordemoderforeningens vegne efter 

de af kongressen og hovedbestyrelsen 

givne retningslinjer. 

  

Stk. 4. Udtrykker kongressen eller 

hovedbestyrelsen ved beslutning mistillid 

til den siddende formand eller 

næstformand, skal denne øjeblikkeligt 

træde tilbage og hovedbestyrelsen 

foranstalte afholdelse af nyvalg til posten 

efter bestemmelserne i § 21 stk. 5. 

§ 19, stk. 1. Formanden Forpersonen, eller i 

formandens forpersonens forfald 

næstformanden næstforpersonen, tegner 

foreningen. 

  

Stk. 2. Tilsammen udgør formanden og 

næstformanden formandskabet forperson og 

næstforperson forretningsudvalget, der 

under ansvar for den samlede 

hovedbestyrelse forestår foreningens 

ledelse. 

  

Stk. 3. Formand og næstformand Forperson 

og næstforperson fører i fællesskab eller 

hver for sig forhandlinger på 

Jordemoderforeningens vegne efter de af 

kongressen og hovedbestyrelsen givne 

retningslinjer. 

  

Stk. 4. Udtrykker kongressen eller 

hovedbestyrelsen ved beslutning mistillid til 

den siddende formand eller næstforman 

forperson eller næstforperson, skal denne 

øjeblikkeligt træde tilbage og 

hovedbestyrelsen foranstalte afholdelse af 

nyvalg til posten efter bestemmelserne i § 21 

stk. 5. 
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Stk. 5. I Jordemoderforeningens love skrives 

forperson/næstforperson/kredsforperson/regi

onskredsforperson. De til enhver tid 

siddende 

forpersoner/næstforpersoner/kredsforperson

er/regionskredsforpersoner kan frit vælge 

mellem at kalde sig 

forperson/forkvinde/formand, 

næstforperson/næstforkvinde/næstformand, 

kredsforperson/kredsforkvinde/kredsformand 

og 

regionskredsforperson/regionskredsforkvinde

/regionskredsformand. 

§ 21. VALG VED URAFSTEMNING  

§ 21, stk. 1. Foreningens formand 

vælges ved urafstemning på ulige årstal 

for 4 år efter følgende regler:  

I det år, hvor formandsvalget skal finde 

sted, indkalder hovedbestyrelsen i 

Tidsskrift for Jordemødre forslag til 

formand.  

Valgbare til formandsposten er samtlige 

aktive autoriserede medlemmer af 

Jordemoderforeningen.  

Forslag til formand skal være skriftlige og 

være underskrevet af mindst 25 aktive 

autoriserede medlemmer af 

Jordemoderforeningen som stillere samt 

indeholde kandidatens skriftlige accept 

og skal være Jordemoderforeningens 

§ 21, stk. 1. Foreningens formand forperson 

vælges ved urafstemning på ulige årstal for 4 

år efter følgende regler:  

I det år, hvor formandsvalget 

forpersonsvalget skal finde sted, indkalder 

hovedbestyrelsen i Tidsskrift for Jordemødre 

forslag til formand forperson.  

Valgbare til formandsposten 

forpersonsposten er samtlige aktive 

autoriserede medlemmer af 

Jordemoderforeningen.  

Forslag til formand forperson skal være 

skriftlige og være underskrevet af mindst 25 

aktive autoriserede medlemmer af 

Jordemoderforeningen som stillere samt 

indeholde kandidatens skriftlige accept og 
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sekretariat i hænde ved normal 

arbejdstids ophør den 5. april. 

Hovedbestyrelsen udsender herefter 

senest den 30. april stemmeseddel til 

samtlige stemmeberettigede 

medlemmer.  

Stemmeafgivning betegnes ved "X" ud 

for vedkommende kandidats navn, og 

stemmesedlen indsendes til 

Jordemoderforeningens sekretariat, så 

den er sekretariatet i hænde ved normal 

arbejdstids ophør den 20. maj. 

Hovedbestyrelsen udpeger et valgudvalg 

bestående af 3 

hovedbestyrelsesmedlemmer. 

Jordemoderforeningens kritiske revisor 

og valgudvalget optæller stemmerne 

inden den 25. maj og overbringer 

valgresultatet samt stemmematerialet til 

hovedbestyrelsen, der offentliggør 

resultatet hurtigst muligt.  

Den kandidat, der opnår flest stemmer, 

er valgt. Er der til valget opstillet mere 

end to kandidater, og opnår ingen af 

kandidaterne mere end halvdelen af de 

afgivne stemmer, gennemføres en 

fornyet urafstemning med deltagelse af 

de to kandidater, der i første runde 

opnåede flest stemmer.  

skal være Jordemoderforeningens 

sekretariat i hænde ved normal arbejdstids 

ophør den 5. april. Hovedbestyrelsen 

udsender herefter senest den 30. april 

stemmeseddel til samtlige 

stemmeberettigede medlemmer.  

Stemmeafgivning betegnes ved "X" ud for 

vedkommende kandidats navn, og 

stemmesedlen indsendes til 

Jordemoderforeningens sekretariat, så den 

er sekretariatet i hænde ved normal 

arbejdstids ophør den 20. maj. 

Hovedbestyrelsen udpeger et valgudvalg 

bestående af 3 

hovedbestyrelsesmedlemmer. 

Jordemoderforeningens kritiske revisor og 

valgudvalget optæller stemmerne inden den 

25. maj og overbringer valgresultatet samt 

stemmematerialet til hovedbestyrelsen, der 

offentliggør resultatet hurtigst muligt.  

Den kandidat, der opnår flest stemmer, er 

valgt. Er der til valget opstillet mere end to 

kandidater, og opnår ingen af kandidaterne 

mere end halvdelen af de afgivne stemmer, 

gennemføres en fornyet urafstemning med 

deltagelse af de to kandidater, der i første 

runde opnåede flest stemmer.  

Ved stemmelighed afholdes fornyet 

urafstemning.  
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Ved stemmelighed afholdes fornyet 

urafstemning.  

Såfremt der kun er 1 kandidat til 

formandsposten, er vedkommende valgt 

uden afholdelse af urafstemning.  

Den nyvalgte formand tiltræder 1. juni.  

Genvalg kan finde sted.  

 

Stk. 2. Foreningens næstformand 

vælges ved urafstemning for 4 år efter 

reglerne i § 21, stk. 1. Valg til 

næstformandsposten foretages forskudt 

af valg til formandsposten, således at 

næstformanden vælges, når formanden 

har fungeret i halvdelen af sin 

valgperiode.  

 

Stk. 4. Kredsformænd vælges ved 

urafstemning på ulige årstal for 2 år efter 

følgende regler:  

I det år, hvor kredsformandsvalget skal 

finde sted, indkaldes i Tidsskrift for 

Jordemødre forslag til formænd for 

kredsene. Forslag til formænd for de 

respektive kredse skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i 

hænde ved normal arbejdstids ophør den 

5. april. Jordemoderforeningens 

sekretariat udsender herefter senest den 

Såfremt der kun er 1 kandidat til 

formandsposten forpersonsposten, er 

vedkommende valgt uden afholdelse af 

urafstemning.  

Den nyvalgte formand forperson tiltræder 1. 

juni.  

Genvalg kan finde sted.  

 

Stk. 2. Foreningens næstformand 

næstforperson vælges ved urafstemning for 

4 år efter reglerne i § 21, stk. 1. Valg til 

næstformandsposten næstforpersonsposten 

foretages forskudt af valg til formandsposten 

forpersonsposten, således at 

næstformanden næstforpersonen vælges, 

når formanden forpersonen har fungeret i 

halvdelen af sin valgperiode.  

 

Stk. 4. Kredsformænd Kredsforpersoner 

vælges ved urafstemning på ulige årstal for 2 

år efter følgende regler:  

I det år, hvor kredsformandsvalget 

kredsforpersonsvalget skal finde sted, 

indkaldes i Tidsskrift for Jordemødre forslag 

til formænd forpersoner for kredsene. 

Forslag til formænd forpersoner for de 

respektive kredse skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i hænde 

ved normal arbejdstids ophør den 5. april. 
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30. april stemmesedler til samtlige 

stemmeberettigede medlemmer i de 

respektive kredse.  

Stemmeafgivning betegnes ved "X" ud 

for vedkommende kandidats navn, og 

stemmesedlen indsendes til 

Jordemoderforeningens sekretariat, så 

den er sekretariatet i hænde ved normal 

arbejdstids ophør den 20. maj.  

Jordemoderforeningens sekretariat og 

den på kongressen valgte kritiske revisor 

optæller stemmerne og overbringer 

valgresultaterne til de respektive kredse, 

ligesom resultaterne offentliggøres i 

Tidsskrift for Jordemødre.  

Den kandidat i den enkelte kreds, der 

opnår flest stemmer, er valgt. Er der til 

valget opstillet mere end to kandidater, 

og opnår ingen af kandidaterne mere 

end halvdelen af de afgivne stemmer, 

gennemføres en fornyet urafstemning 

med deltagelse af de to kandidater, der i 

første runde opnåede flest stemmer.  

Ved stemmelighed afholdes fornyet 

urafstemning.  

Såfremt der kun er 1 kandidat til 

kredsformandsposten, er vedkommende 

valgt uden afholdelse af urafstemning.  

Jordemoderforeningens sekretariat udsender 

herefter senest den 30. april stemmesedler til 

samtlige stemmeberettigede medlemmer i de 

respektive kredse.  

Stemmeafgivning betegnes ved "X" ud for 

vedkommende kandidats navn, og 

stemmesedlen indsendes til 

Jordemoderforeningens sekretariat, så den 

er sekretariatet i hænde ved normal 

arbejdstids ophør den 20. maj.  

Jordemoderforeningens sekretariat og den 

på kongressen valgte kritiske revisor 

optæller stemmerne og overbringer 

valgresultaterne til de respektive kredse, 

ligesom resultaterne offentliggøres i 

Tidsskrift for Jordemødre.  

Den kandidat i den enkelte kreds, der opnår 

flest stemmer, er valgt. Er der til valget 

opstillet mere end to kandidater, og opnår 

ingen af kandidaterne mere end halvdelen af 

de afgivne stemmer, gennemføres en fornyet 

urafstemning med deltagelse af de to 

kandidater, der i første runde opnåede flest 

stemmer.  

Ved stemmelighed afholdes fornyet 

urafstemning.  

Såfremt der kun er 1 kandidat til 

kredsformandsposten 
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Den nyvalgte kredsformand tiltræder 1. 

juni.  

Genvalg kan finde sted.  

 

Stk. 5. Fratræder formanden, 

næstformanden eller en af to 

urafstemningsvalgte 

hovedbestyrelsesmedlemmer inden 

valgperioden er udløbet, og der er mere 

end 5 måneder tilbage af denne, 

foranstalter hovedbestyrelsen afholdelse 

af nyvalg hurtigst muligt, dog således at 

samtlige aktive medlemmer pr. mail eller 

ved orientering i Tidsskrift for 

Jordemødre er gjort bekendt med valgets 

afholdelse, opstillingsfrist og 

afstemningsperiode.  

Hovedbestyrelsen skal foranstalte 

afholdelse af nyvalg hurtigst muligt, hvis 

formanden er fratrådt som følge af et 

mistillidsvotum, jf. § 19, stk. 4.  

Forslag til kandidater skal være skriftlige 

og være underskrevet af mindst 25 

aktive autoriserede medlemmer af 

Jordemoderforeningen som stillere samt 

indeholde kandidatens skriftlige accept 

og skal være Jordemoderforeningens 

sekretariat i hænde inden normal 

arbejdstids ophør den 14. dag efter 

kredsforpersonsposten, er vedkommende 

valgt uden afholdelse af urafstemning.  

Den nyvalgte kredsformand kredsforperson 

tiltræder 1. juni.  

Genvalg kan finde sted.  

 

Stk. 5. Fratræder formanden, 

næstformanden forpersonen, 

næstforpersonen eller en af to 

urafstemningsvalgte 

hovedbestyrelsesmedlemmer inden 

valgperioden er udløbet, og der er mere end 

5 måneder tilbage af denne, foranstalter 

hovedbestyrelsen afholdelse af nyvalg 

hurtigst muligt, dog således at samtlige 

aktive medlemmer pr. mail eller ved 

orientering i Tidsskrift for Jordemødre er gjort 

bekendt med valgets afholdelse, 

opstillingsfrist og afstemningsperiode.  

Hovedbestyrelsen skal foranstalte afholdelse 

af nyvalg hurtigst muligt, hvis formanden 

forpersonen er fratrådt som følge af et 

mistillidsvotum, jf. § 19, stk. 4.  

Forslag til kandidater skal være skriftlige og 

være underskrevet af mindst 25 aktive 

autoriserede medlemmer af 

Jordemoderforeningen som stillere samt 

indeholde kandidatens skriftlige accept og 

skal være Jordemoderforeningens 
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valgets bekendtgørelse. 

Jordemoderforeningens sekretariat 

udsender herefter inden en uge efter 

anmeldelsesfristens udløb stemmesedler 

til samtlige stemmeberettigede 

medlemmer.  

Stemmesedlen skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i 

hænde inden normal arbejdstids ophør 

den 14. dag efter udsendelsesdatoen. I 

øvrigt gælder principperne i § 21 stk. 1, 

afsnit 5.8. for afstemningen.  

Fratræder formanden inden valgperioden 

er udløbet overtager næstformanden 

formandens opgaver indtil nyvalg har 

fundet sted.  

 

Stk. 6. Fratræder en kredsformand inden 

valgperioden er udløbet, og der er mere 

end 5 måneder tilbage af denne, 

foranstalter hovedbestyrelsen afholdelse 

af nyvalg hurtigst muligt, dog således at 

samtlige aktive medlemmer i den 

pågældende kreds pr. mail eller ved 

orientering i Tidsskrift for Jordemødre er 

gjort bekendt med valgets afholdelse, 

opstillingsfrist og afstemningsperiode.  

Forslag til kandidater skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i 

sekretariat i hænde inden normal arbejdstids 

ophør den 14. dag efter valgets 

bekendtgørelse. Jordemoderforeningens 

sekretariat udsender herefter inden en uge 

efter anmeldelsesfristens udløb 

stemmesedler til samtlige 

stemmeberettigede medlemmer.  

Stemmesedlen skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i hænde 

inden normal arbejdstids ophør den 14. dag 

efter udsendelsesdatoen. I øvrigt gælder 

principperne i § 21 stk. 1, afsnit 5.8. for 

afstemningen.  

Fratræder formanden forpersonen inden 

valgperioden er udløbet overtager 

næstformanden næstforpersonen 

formandens opgaver indtil nyvalg har fundet 

sted.  

 

Stk. 6. Fratræder en kredsformand 

kredsforperson inden valgperioden er 

udløbet, og der er mere end 5 måneder 

tilbage af denne, foranstalter 

hovedbestyrelsen afholdelse af nyvalg 

hurtigst muligt, dog således at samtlige 

aktive medlemmer i den pågældende kreds 

pr. mail eller ved orientering i Tidsskrift for 

Jordemødre er gjort bekendt med valgets 
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hænde inden normal arbejdstids ophør 

den 14. dag efter valgets 

bekendtgørelse. Jordemoderforeningens 

sekretariat udsender herefter inden en 

uge efter anmeldelsesfristens udløb 

stemmesedler til samtlige kredsens 

stemmeberettigede medlemmer.  

Stemmesedlen skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i 

hænde inden normal arbejdstids ophør 

den 14. dag efter udsendelsesdatoen. I 

øvrigt gælder principperne i § 21 stk. 4, 

afsnit 3.7. for afstemningen.  

Fratræder kredsformanden inden 

valgperioden er udløbet overtager 

kredsnæstformanden formandens 

opgaver indtil nyvalg har fundet sted.  

afholdelse, opstillingsfrist og 

afstemningsperiode.  

Forslag til kandidater skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i hænde 

inden normal arbejdstids ophør den 14. dag 

efter valgets bekendtgørelse. 

Jordemoderforeningens sekretariat udsender 

herefter inden en uge efter 

anmeldelsesfristens udløb stemmesedler til 

samtlige kredsens stemmeberettigede 

medlemmer.  

Stemmesedlen skal være 

Jordemoderforeningens sekretariat i hænde 

inden normal arbejdstids ophør den 14. dag 

efter udsendelsesdatoen. I øvrigt gælder 

principperne i § 21 stk. 4, afsnit 3.7. for 

afstemningen.  

Fratræder kredsformanden kredsforpersonen 

inden valgperioden er udløbet, overtager 

kredsnæstformanden kredsformandens 

kredsnæstforpersonen kredsforpersonens 

opgaver indtil nyvalg har fundet sted. 

§ 24. HJÆLPEFONDEN  

§ 24, stk. 4. Hovedbestyrelsen 

nedsætter i juni måned på ulige år et 

udvalg på 3 af sine medlemmer, der én 

gang i kvartalet træder sammen for at 

tage stilling til indkomne ansøgninger om 

hjælp fra fonden. 

§ 24, stk. 4. Hovedbestyrelsen nedsætter i 

juni måned på ulige år et udvalg på 3 af sine 

medlemmer, der én gang i kvartalet træder 

sammen for at tage stilling til indkomne 

ansøgninger om hjælp fra fonden. 
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Udvalgsmedlemmerne udpeges for 2 år 

ad gangen og kan genudpeges. 

Udvalget udpeger selv sin formand. 

Udvalgsmedlemmerne udpeges for 2 år ad 

gangen og kan genudpeges. 

Udvalget udpeger selv sin formand 

forperson. 

§ 27. SEKRETARIAT  

§ 27, stk. 1. Til at forestå ledelsen af 

Jordemoderforeningens sekretariat 

ansætter formandskabet en direktør.  

Direktøren refererer i det daglige til 

formanden. 

  

Stk. 2. Formandskabet fastsætter, efter 

indstilling fra direktør og under ansvar 

over for det af kongressen vedtagne 

budget, det nødvendige antal 

medarbejdere. 

Direktøren ansætter og afskediger 

sekretariatets medarbejdere. 

Beslutninger herom skal godkendes af 

formandskabet. Ansættelser behandles 

forudgående i et ansættelsesudvalg, hvis 

sammensætning besluttes af 

formandskabet. 

Aflønningen af sekretariatets 

medarbejdere og fastsættelsen af 

ansættelsesvilkårene sker på grundlag af 

en af formandskabet vedtagen løn og 

personalepolitik. Forhandlinger med 

personalet om løn og 

§ 27, stk. 1. Til at forestå ledelsen af 

Jordemoderforeningens sekretariat ansætter 

formandskabet forretningsudvalget en 

direktør.  

Direktøren refererer i det daglige til 

formanden forpersonen. 

  

Stk. 2. Formandskabet Forretningsudvalget 

fastsætter, efter indstilling fra direktør og 

under ansvar over for det af kongressen 

vedtagne budget, det nødvendige antal 

medarbejdere. 

Direktøren ansætter og afskediger 

sekretariatets medarbejdere. Beslutninger 

herom skal godkendes af formandskabet 

Forretningsudvalget. Ansættelser behandles 

forudgående i et ansættelsesudvalg, hvis 

sammensætning besluttes af formandskabet 

Forretningsudvalget. 

Aflønningen af sekretariatets medarbejdere 

og fastsættelsen af ansættelsesvilkårene 

sker på grundlag af en af formandskabet 

Forretningsudvalget vedtagen løn og 

personalepolitik. Forhandlinger med 
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ansættelsesforhold føres af direktøren. 

  

Stk. 3. Direktøren er den daglige 

ansvarlige for foreningens økonomi og 

for overholdelsen af de af kongressen 

vedtagne budgetter. Direktøren kan i 

fornødent omfang og efter godkendelse 

af formandskabet give 

sekretariatsmedarbejdere bemyndigelse 

til at underskrive på bank og girokonti  

fortrinsvis 2 i forening. 

personalet om løn og ansættelsesforhold 

føres af direktøren. 

  

Stk. 3. Direktøren er den daglige ansvarlige 

for foreningens økonomi og for 

overholdelsen af de af kongressen vedtagne 

budgetter. Direktøren kan i fornødent omfang 

og efter godkendelse af formandskabet 

Forretningsudvalget give 

sekretariatsmedarbejdere bemyndigelse til at 

underskrive på bank og girokonti  fortrinsvis 

2 i forening. 

§ 28. GODTGØRELSER   

§ 28, stk. 1. Formand og næstformand 

ydes et månedligt honorar for deres virke 

for foreningen. Honorarets størrelse 

fastsættes af hovedbestyrelsen. 

  

Stk. 2. Ved fratrædelse udbetales 

formanden og næstformanden ved en 

fratrædelsesgodtgørelse på 35 % af de 

seneste 12 måneders samlede udbetalte 

honorar. Ved frifrivillig fratrædelse 

indenfor de første to år, ydes ingen 

fratrædelsesgodtgørelse 

  

Stk. 3. Kredsformænd ydes et månedligt 

honorar for deres virke i kredsen og 

arbejdet i hovedbestyrelsen mv. 

§ 28, stk. 1. Formanden og næstformanden 

Forperson og næstforperson ydes et 

månedligt honorar for deres virke for 

foreningen. Honorarets størrelse fastsættes 

af hovedbestyrelsen. 

  

Stk. 2. Ved fratrædelse udbetales formanden 

og næstformanden forpersonen og 

næstforpersonen ved en 

fratrædelsesgodtgørelse på 35 % af de 

seneste 12 måneders samlede udbetalte 

honorar. Ved frifrivillig fratrædelse indenfor 

de første to år, ydes ingen 

fratrædelsesgodtgørelse 
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Honorarets størrelse fastsættes af 

hovedbestyrelsen.  

Stk. 3. Kredsformændende 

Kredsforpersonerne ydes et månedligt 

honorar for deres virke i kredsen og arbejdet 

i hovedbestyrelsen mv. Honorarets størrelse 

fastsættes af hovedbestyrelsen. 

§ 29. REGNSKAB OG REVISION  

§ 29, stk. 4. Kredsene tildeles et 

kredstilskud, som kredsbestyrelsen 

disponerer over under ansvar over for 

kredsens generalforsamling. Kredsen 

tegnes i retsforhold af 2 medlemmer af 

bestyrelsen i forening, hvoraf den ene 

skal være kredsformanden eller 

kassereren. Af kredsens beholdning i 

bank, sparekasse og på giro kan kun 

hæves af kredsformanden og/eller 

kassereren.  

§ 29, stk. 4. Kredsene tildeles et 

kredstilskud, som kredsbestyrelsen 

disponerer over under ansvar over for 

kredsens generalforsamling. Kredsen tegnes 

i retsforhold af 2 medlemmer af bestyrelsen i 

forening, hvoraf den ene skal være 

kredsformanden eller kassereren. Af 

kredsens beholdning i bank, sparekasse og 

på giro kan kun hæves af kredsformanden 

kredsforpersonen og/eller kassereren. 

§ 30. KOLLEGIALE VEDTÆGTER   

§ 30, stk. 4. Der påhviler jordemødre 

ansat som ledere, foreningens 

tillidsrepræsentanter og formanden for 

kredsbestyrelsen en gensidig forpligtelse 

til at holde hinanden orienteret om 

forhold, der påvirker jordemødrenes 

faglige, løn og ansættelsesforhold. 

§ 30, stk. 4. Der påhviler jordemødre ansat 

som ledere, foreningens 

tillidsrepræsentanter og formanden 

forpersonen for kredsbestyrelsen en gensidig 

forpligtelse til at holde hinanden orienteret 

om forhold, der påvirker jordemødrenes 

faglige, løn og ansættelsesforhold. 

 41 


